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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على رسول هللا .  اما بعد ، فهذا أحد اشرطة سلسلة الحمد هلل

/ الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العالمة 

  . ونفع به الجميع حفظه هللا  -محمد ناصر الدين االلبانى

  . محمد ابن احمد ابو لیلى االثرى / قام بتزیلها  والتألیف بینها 

  على واحد خامسةال مائةالعین بعد و التس مناثالاخوة االیمان واالن مع الشریط 

 

 

 

  الشيخ : 



  . واقتراح، لسبية ناصر شكر تقديم الشىء األول : خطر فى بالى شيئين : 

ا أما الشكر فهو على تلك المح  ى ألقيته راضرة الت ا حول ال د ووصلنا شريط منه

ى فالحمد هلل .  ، هذا  كتاب السقافعلى  ى ، أنت ما دافعت عن ، ولكنك دافعت عن

  انت دافعت عن السنة 

ة  ، سمير الزهيرى : المتكلم د هلل ان وجد فى مك ول الحم ك ويق ذا بيسلم علي أو ك

    من يدافع عن الشيخ األليانى هذا الدفاع الحار

  لشيخ : ماشاء هللا ا

و  ن ه لناصر : م ابقاهذ قائ ى الشريط الس ائل ف ه بالس ار الي و  :المش ا ه (تقريب

  الشيخ ناصر العمر )

  سمير الزهيرى المتكلم :

ديم ، كان بالرياض  ذامصرى ه الشيخ : تعرفه شخصيا ؟ ، هذا هو األمر األول تق

  .الشكر 

  ال شكر على واجب  : ناصرالشيخ 

ة  لكن أصبحنا اليوم،  فيك بارك هللا الشيخ : ى واجب لقل ا أن نشكر عل يجب علين

  من يقوموا بالواجب .

ا كنت فى  واإلقتراح : كنت ارى أن يكون كالمك وأن تكون محاضرتك أقوى فيم

ين ،  دك ، لكن أى صدده لو ذكرت امرين أثن ا من المعلومات عن ى انهم وفى ظن

ا  هف، إنسان يرتجل الكالم فى موضوع م د يفوت ه ،  ق ذكره أو يلقي ا ي ر مم أحد أكث

وإنما هذه الحقيقة التى ألمسها وأنا ال أقول هذا دفاعا عن نفسى  –هذين األمرين 

ذين ، أوال فى نفسى  ى من األئمة ال يمن قبل انى وجربتها ف ال يجوز أن يقرن األلب

فلو قيل فى المحاضرة لهم أقوال فى المسألة الواحدة ، ئمة  وهو ان األ،  –معهم 



ة انفسهم  ممن  مافى غرابة أنه األلبانى يصحح حديث ويضعف حديث ، آلن األئم

  :كما قيل ال يقرن معهم األلبانى  -كما قلت لك انفا  -

  ستطيع صولة البزل القناعسيوابن اللبون إذا مابز فى قرن **** لم 

انى يهون ويسهل خطب إختالف فحين إذن  وال األلب فى التصحيح والتضعيف أق

أقول السقاف على أخ ون ب د يفتن ذا وانا السلفين الذين ق ذا ،الخبيث ه ؟ الحظت ه

  .هذا أوال 

  ؟وال ناصر : هل أجيبك على أوال 

  الشيخ : كما تشاء أنا معك 

ات ،بأرله فى بعض المسائل فقلت أن اإلمام احمد ، ناصر : أنا ذكرت هذا   ع رواي

  ، فى الشريط حا له القديم والجديد ، ذكرت هذا واضواإلمام الشافعى 

   ال ، أنا ما بقى فى ذهنى  الشيخ :

ة ، ناصر : شريط  دة ومك انى وصلك شريطا ج ع الشريط الث ت، م ت،  قل ا قل  أن

ا ، فال يستغبالحرف الواحد    رب: قلت هذه المسألة وإن كنت ال أريد التفصيل فيه

ذا ،  ذا المسلك ، ه د سلكوا ه ة ق ذا فاألئم د فه ام احم ه اإلم ىتصل روايت ع ال  أرب

  منصوصوهذا أمر  روايات ، واإلمام الشافعى له القديم والجديد ،

ا ال دا ، أن ل ج ل ، جمي يخ : جمي يئين شالش د ش معته ، أح ذى س ا : ريط ال ا أن إم

  قولهتالذى هذا أُنسيت 

  ناصر : أو مكة ، 

  والمهم ذلك ما أبغى أو ان الشريط ليس فيه هذا الذى تقوله  الشيخ : 

 ،هو شريط جدة بالمناسبة والذى أنتشر فى السعودية  ى أردت ،هذا الذ:ناصر 

  ؟  بهذه العبارة  كالم ، فهل يكفىقلت فيه هذه الوهو الذى ، هو الثانى  ألنه

  يكفى ، الشيخ : 



دا ناصر : أنا قلتها بهذا النص : قلت : ال غرابة إن كان الشيخ صحح حديث م ب  ث

ام ك ،لفال غرابة فى ذ، له ضعفه أو العكس   فهذا معروف فى منهج السلف و اإلم

ول اقض ؟ ال يق د متن ام أحم ول اإلم ات ، فهل نق  احمد بلغت روايته الى أربع رواي

    بذلك أحد .

  الشيخ : جزاك هللا خير 

ذا الكالم  عفوا شيخ األخ المتكلم : ر ه ا سمير إتصل بى وذك ذكره ، لكن أن ى ي ال

  ر قال هذا الكالم .ناسى العبارة التى ذكرها لكن أكد األخ سمي

  الشريط إلى سمعته ال يوجد فيه هذا  لكن ذلك ما كنا نبغى ،نحن نقول الشيخ : 

ة  تسجيلين إما يكون محجوب من الحتمالناصر : هو أحد أ ا ، أو انه شريط مك أم

  جدة فصريح هكذا .

  ، الشىء الثانى الشيخ : يا أستاذ بارك هللا فيك هذا الذى نريده 

  من األول  إنتهيناناصر : 

ا  -أن علم الحديث دقيق جدا ، فأنا أعرفالشىء الثانى وهو  أى نعم ، الشيخ : كم

ولم " فى أخره  الحديث الصحيح  ان من تعريف -يعرف كل المشتغلين بهذا العلم 

الطرق ،، كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته ، "يشذ ولم يعل ا  ؟ هو باإلحاطة ب وأن

ت ب ى عش ع أنن ر ، م ول وال فخ ائس ين أق ا نف ة ، وفيه ات الظاهري مخطوط

ات  تح ، المخطوط دليل أف ا ، وال تح مطلق م تف م ل خت ث ها نس د بعض ت أج وإذ كن

بالورقة ملصقة باألخرى ، ألن الحبر إلى كانوا يستعملونه فيه مادة صمغ ، فأفتح 

ذا  حتى ال يتمزق ،،  فأفتح بيسر وبطء الورقة تكاد تتمزق من اللصق  ل أن ه دلي

ا  الكتاب  رواد ، م اب ،  ومن حيث ال ذا من حيث الكت ا ، ه درس إطالق م ي مهمل ل

دا  ةطيلالمكتبة الظاهرية رأيت وال عمامة تردد على  حياتى ، هذا شىء مؤسف ج

.  



ا حصلته  ر مم ، الشاهد : مع هذا الذى يسره هللا لى أشعر أنا األن أن ما فاتنى أكث

  .فأصحح حديثا ما 

    أوحى لى عن ربىيعنى هم يقولون ال عمامة ألنهم شيخ ، قلت أنت و:  المتكلم

ه ،  يخ : أي ىالش ن رب ى ع دثنى قلب ك ، ح ارك هللا في ود ب دأت، المقص  األن ب

ذى كنت أفخر ، وير بواسطة التصتيسر لطالب العلم المخطوطات فى العالم  ا ال أن

ا عل اس إطالع ر الن ى أكث ر أنن ات ىوال فخ دا ،  المخطوط زيال ج أصبحت األن ه

ب رة البس واق ب كث ى األس ت ف ى نزل ورات الت حيح  ، مص امال  لتص ان ع ذا ك وه

نهم ا م بعض األحاديث وأن ة األن موقف كثير من الباحثين بالنسبة ل افى غراب  ، م

ا ظهرت إال  ة م فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو فى واقعه معلول ، ألنه هذه العل

ديثا بس  ا ، ضعفت ح العكس تمام ذى ، فيما بعد والعكس ب اذا ؟ ألن الطريق ال لم

ى نفسه ضعفته  و ضعيف ف د وجدته ا بع ن فيم ه ، لك ا وطرق أخرى ل ،  طريق

بهذه اإلطالعات الجديدة التى تضطر الباحث أال فأضطررت أن أغير رأبى السابق 

ا ال حظتم أن ، يقف عند رأيه السابق  ذلك فربم ى  ول اتى فعل ل مؤلف ا قلت ك إذا م

د وتحاألقل جل مؤلفاتى تتطور و ا تجدي ى  ديث، تتغير دائما فيه ذى يحملن األمر ال

هو هو ، منذ عشرين سنة تالتين سنة كتابهم بعض المؤلفين  تعجب منأأن أقول 

  .وأنتهى األمرو ألفوا هذا يشعرنى أنهم الفوا 

  ......ناصر : الشيخ 

ذينالشيخ : أحسنت ، فهذا الذى أردت أن ألفت نظرك إليه  ه هؤالء الطالب ال  لعل

ان  ذا اإلنس ا  ه ى يلقيه اوس الت بب الوس ون بس ع يتوسوس رون م الهم كثي وأمث

    األسف الشديد ، 

انى األول فكما قلت موجود ،ناصر : أشكركم على اإلقتراح بارك هللا فيكم ، ا الث  أم

دة فعال ، فلم أذكره  دا ذكرت األن  فائ دة ج ام فى البحث، أن مفي  يمكث خمسة أي



فى  ر وجزاك هللا خير وأن شاء هللا نزوركتوبالكمبيبح أصاألن  ،عن حديث واحد 

  مكان أخر 

ل ، هو كذلك ، الشيخ :  ى نفسى يعنى تفعل كما فع ى ، ، استدرك عل فتستدرك عل

  نعم تفضلوا هللا يحفظك ، نفسك ، 

  

يخ ناصر  قرة ) ( موجالش د ش يخ محم ى الش الم ال ام ة الك ى ع م  1400: ف إن ل

دين مجلة طلبت منك مقاال ل، تخونى الذاكرة  د كلية أصول ال فى رسالة باسم عمي

  "ب وأمية الوالء أمية الحر"عن  أرسلت لى مقالوالكلية ، 

  هو منك الرسالة كانت ؟ ايوة ايوة ، صدقت يا عمرالشيخ محمد شقرة :

  الشيخ  ناصر :

  يعنى كانت الرسالة منكم لكن  لشيخ محمد شقرة :ا 

ا ال ،  د الشيخ ناصر : أن رمن العمي ، تعرف مجالت ، كنت المسئول عن التحري

  باسم العميد وأنا معه .الكلية 

  ؟ال زلتم فى جامعة اإلمام األن الشيخ محمد شقرة :

دين ،  ة أصول ال ال هو األول الشيخ ناصر : نعم مدرس بكلي ان المق ة ،للوك  مجل

ائل ، ك نسخة من الرس ائلى وإن شاء هللا أعطي ى احدى رس ه ف ذا أشرت ألي  وه

وان هذا العنوان كثيرا لى األن أكرر إألنى  ة قلت العن ول مداعب ا أق  منألننى أحيان

والء " قوته يجعل اإنسان يكرره مرارا. ة ال ى من  "أمية الحرب وأمي ه أيقظن كأن

ة ولذلك ما ملكت نفسى إال أن أ،  نوم ه ضعه فى مقدمة المجل اك قبل ان هن و ك ، ل

  لوضعته ,



ذا أوال ، نكم ه مع م عدنى أن اس ا يس را ، وأن زاك هللا خي قرة : ج د ش يخ محم  الش

اك  وثانيا : الحقيقة هذا من باب إحسان الظن بأمثالى يعنى وأسأل هللا أن يكون هن

اتطلب اء هللا م تعداد إن ش ى إس ا عل اون موصول ، وأن ل التع ا حب ربينن  ون ال أدخ

  وسعا فى بذل ما عندى أبدا إن شاء هللا

  ونعم الوسيلة  األولى  الشيخ  ناصر : هذه كانت وسيلة التعارف

  ياسيدى ، هادى نعمة  طيبة والحمد هلل  الشيخ محمد شقرة :

ذا ا أعد ه إننى دائم ة ف ى نشرناها بالكلي االت الت ال بحق ، إذا عددت المق  كان مق

  أشرت إليه فى موضع ألن العنوان ........ يعنى  المقال ، حتى كما قلت

  الشيخ محمد شقرة : هللا يبارك فيك 

د أن تنشر فى  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ االت الب ذه المق ذا الكالم ، ه نحن قلنا ه

كتاب ألن الشيخ عنده من المقاالت ما لو جمعت لجاءت فى مجلدين أو ثالث ، وال 

  ؟أكثر شيخنا 

  ة : ربما أكثر الشيخ محمد شقر

االت  : ابـــو الحـــارث تلمیـــذ الشـــیخ وب المق ى  تب ور وهللا يعن ذه األم ه ه ا ل قلن

ى والمقاالت العلمية والمناقشات والتعقيبات  ه ، يعن , مقاالت التوحيد وما يتصل ب

افى والشيخ من ميزته بفضل هللا تعالى أنه إذا كتب حقيقة تكون شىء طيب جدا  م

ة والطرح تختلف لكن األلفنة يرى لها أهمية تكرار ،قد يكرر فكرة معي اظ والجزال

امإلى أخر ، و إستجاب لنا جزئيا فى  من موطن وير األفه ه  فى رسالة ،  تن ا ل قلن

اتشيخنا مقاالت فى الحقيقة  تنوير األفهامألن هذى تكون لها أجزاء أخرى   تعقيب

ا اتمتدخل فى ذلك وأشياء  ا أجزاء ، م و هذه تكون له ذا ل م حب أخرى سلسلة ، ث

  لكن أحنا مقصرين مع الشيخ .



الم  الشيخ  ناصر : ذا الجانب فى أحداث الع الحقيقة ثمرة أو النموذج التطبيقى له

  نموذج تطبيقى عملى  "أمية الحرب وأمية الوالء " اليوم فى 

ا األن  قرة : اى وهللا ، وهللا أن د ش يخ محم لالش ا لع اء أيض ا هللا  إن ش ر ربن ييس

    "" هى السلفية نسبة ودعوة ومنهجالكتاب صدور هذا ا

  فى اربعمائة صفحة : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

  باحث فى عشر مالشيخ محمد شقرة : هذا كتاب جديد وتعرضت فيه 

  الشيخ : السالم عليكم 

  ورحمة هللا وبركاته الجميع : وعليكم السالم 

ـــذ الشـــیخ ت الطب : ابـــو الحـــارث تلمی يخ تح الة للش ه رس ان في ة ع ك " الطائف

ورة  أمورة المنص ه م ى ب ا ه ة م ا ومعرف ا ومنهجه انين  "حقيقته و ثم ه نح في

  ، مائة مائة ماشاء هللا .صفحة لكن مباحثها مهمة أيضا 

فى مقالة كتبها الشيخ ونشرت فى كلية أصول الدين وكنت مسئول الشيخ  ناصر :

ا مق اركة فأرسل لن ه المش ب من اب نطل ه كت ا ل ة ، فكتبن ول من عن المجل اال ، أق

ة  م أصبحت مجل ة سته أعداد ، ث أفضل المقاالت التى نشرت وقد صدر من المجل

وان  ان بعن دة ، وك والء " موح ة ال ة الحرب وأمي ا "أمي ى م دل عل وان ي ،  والعن

رة  كان المقال له ة كبي ل نقل رة ، ونق مكانة وتأثير وإبداع الحقيقة فى عرض الفك

إنما األمى هو ، وال يكتب األمى هو الذى ال يقرأ جدا فى تفهيم هذه النقطة ، ليس 

ام طالب من  الذى ال يفهم حدود الوالء والبراء ، وأذكر منذ أيام كنا فى مناسبة فق

رأ وال يكتب  ه رجل عامى ال يق االطالب وتحدث وكان عن يمين ام من منطقتن ، فق

ن فى فى أفغانستا و الشاب وتحدث عن أحداث المسلمين فى البوسنة والهرسك

ر ا ل ، لجزائ ى ك ال يجبوف م ق ون وتسمعون ، ث ذى تعرف ع ال ع  الواق أن نقف م



ذا الرجل : أخواننا  ى ه ال ل ا جلس ، ق ا طيب فلم الم عموم ه ، ك ه طيب لكن حديث

م يتحدث أ نسى مسألة مهمة ، ال : ل ك ؟ ق ارك هللا في اهى ب ا اصاب ن  قلت : م م

    هؤالء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح .

وقلت أنا أتكلم بلسان فالن وأعترض وهو ال يقرأ وال يكتب ، قلت صحيح ، فقمت 

وإبتالء ونعم مع أن ما يحصل هوهو امامكم جالس ونبهنى إلى هذه المالحظة ،، 

باألسم ، عدد منهم لكن إلى هل هؤالء الذين يسمون مسلمين ولكن لو نظر الناس 

نهج الصحيح  ون الم نهم ال يمثل اأََولَ (وعدد م ابَتُْكم مَّ يبَةٌ  أََص ِص دْ  مُّ  قَ

ثْلَْيَها أََصْبتُم  اہلّلَ  إِنَّ  أَْنفُِسُكمْ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  قُلْ  َهـذَا أَنَّى قُْلتُمْ  ّمِ

  نعم . "أمية احلرب وأمية الوالء "وهنا تذكرت أيضا )قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى

  الشيخ : ماشاء هللا 

راح  اء اإلقت ر : فج يخ ناص يخالش ع وي للش ا أن يطب االت  جرخأيض ذه المق ، ه

  يستفيد منها كل الناس ، ألن المجلة مهما كانت محدودة اإلنتشار 

  المغنى الطبعة الجديدة هذه الحقيقة ما رأيناها  الشيخ محمد شقرة :

  ما عندكم ؟الشيخ ناصر :

  ال وهللا الشيخ محمد شقرة :

  ث لكن بالعزو فقط طباعة جيدة فيها تحقيق وخرج االحاديالشيخ ناصر :

  كثير من العزو لإلرواء يعنى اإلرواء موسوعة  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

  إسناد عالى الشيخ محمد شقرة : 

ذكرون ت، النهار  ذ صحوةألن فى نفسى كلمة من هللا يبارك فيكم ، قلت ال الشيخ : 

ة الق تلكعه بالذى علل تحريك الرسول ألصبمعى ماقاله هذا الرجل  داالعل ، بيحة ج



ذكورة فى بعض  ذا من جهة وهى م ول يشبه ه ل أق ع بتعلي فهذا ذكرنى فى الواق

درهم و نحزو حزوهم ونسلك سبيلهم ، كتب الفقة وبعض كتب أهل العلم الذين نق

ا فى الحديث الصحيح  ذاك  وهى تعليلهم فى جلسة اإلستراحة التى جاء ذكره ، ف

  هل له وجة من النظر ؟؟ ليل فما رأيكم بهذا التع ذكرنى بهذا التعليل ،

  ؟ بى بكر ألالسؤال لى أم  : طالب

  ال نفرق بينكما لكما كليكما ، الشيخ : 

ب ة ،  : طال ه أى وجه يس ل ه نظرى ل ريع وج ذا تش ل أن ه ريع التعلي ال ، والتش

يٌ  إِالَّ  ُهوَ  اْلَهَوى إِنْ  يَنِطُق َعنِ  {َوَما.......يمكن ان يؤول  وَحى { َوْح  يُ

ه وقت الحاجةفلو كان ك ى بيان ؤخر النب ا يمكن أن ي ول  ذلك م ه ان يق ان ل ا ك  وم

 ......... ولكن هى السنة.

 ذكر األخأنا أقول باإلضافة الى ما، هذا لسنه وكبره  الشيخ : أحسنت هم عللوا أن

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّه، أصحاب الرسول  أبا عبد هللا أن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب
م   عَلَ ه

يْــهِ وَسـَـلَّم صَلَّى اللَّه الذين نقلوا لنا صفة صالة النبى
ا   عَلَ ى أخره ا إل ا من أوله ، من ألفه

ا جلسة اإلستراحة هذه إلى يائها ،  ان هؤالء هم الذين نقلوا لن ا وهو ، وإذا ك حق

ر ، والحديث األخر  "الشاهد يرى ما ال يرى الغائب"حديث صحيح  يس الخب " ل

يْهِ ء الصحابة الذين عاينوا الرسول فهؤال كالمعاينة "
ا   مسَــَالّ الَ والصــالة عَلَ ووصفوا لن

د الساعدىصالته وخاصة حديث  و حمي رة من اصحابه نحو  أب ال لجمه ذى ق ال

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهالعشرة أال أصلى لكم صالة النبى 
قالوا له : لست بأعلمنا بصالته ،   عَلَ



ا ، قالوا : فاعرضقال : بلى  ا عرض جلسة اإلستراحة ، فلم ة م ، وكان من جمل

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهأنتهى من العرض قالوا : صدقت ، هكذا كانت صالة رسول هللا 
    عَلَ

ذين  ذا الجمهور من الصحابة ال دوا فعجبا كيف يخفى على ه دموا تعم لمن أن يق

دهم صفة صالة الرسول  يْــهِ وَسَــلَّم صَــلَّى اللَّــهبع
ذه   عَلَ دموا جلسة اإلستراحة ه ا ق وفيم

ا  رد م بحان هللا ، أوال ي نه س ن أجل س ك م ل ذل أخرون أن الرسول فع ول المت فيق

حاب  ؤالء األص ا : أن ه م ، ثاني ين له ك لب ل ذل و فع ه ل ا أن تاذ هن ره األس ذك

ادة الرسول  وا عب يْــهِ وَسـَـلَّم صَــلَّى اللَّــهالحريصين على ان ينقل
وا   عَلَ فى حاشاهم أن ينقل

بب مرضه ،  ة بس ان عل ا ك ه م نوعبادت ا أرى أن م ذلك أن ة  هضم ل نة بعام الس

ايخ   -لهذه السنة بذاك التعليلكثير من الفقهاء إعراض  ا الب ا أرى هن التعبير م  -ب

ه  يْــهِ ، تفهمون كلمة البايخ ؟ أرت أن ألفت نظركم لعلكم تحققون قول
  مسَــَالّ الَ والصــالة عَلَ

  ""فليبلغ الشاهد الغائب 

  الشيخ ناصر : أستأذن يا شيخ  ، لكننى أجد فرقا بين التعليلين 

  الشيخ : أنا معك فى الفرق بين التعليلين ولكن الحصيلة واحدة 

وع من اإلستهزاء أو شىء وم ن ه الي د نلمس في ذا ق ا  ، الشيخ ناصر : لكن ه أم

  فهو تلمس للعلة  هناك

ل ، أبطل لكن النتيجة واحدة هذا عطل سنة بتعليل من  ا يكون التعلي ذا م أبطل وه

  سنة أخرى لكن مجتهدا 

  نعم الشيخ ناصر : 



يخ :  دة الش ة واح ن النتيج ود لك رق موج الم الف ى الع اهرة ف ة ظ ذه النتيج ، وه

وم  ين أهل السنةاإلسالمى الي ى ب د أُميتت حت ذه السنة ق م ،  تجد ان ه ك لعلك ألن

ةتذكرون أن أول من ذكر هذا التعبير البايخ اإلمام  ه  إبن القيم الجوزي زاد فى كتاب

  . الميعاد

أكثر الناس  ولعل هذا والشىء بالشىء يذكر ، كذلك مسألة الهوى إلى السجود ، ف

ة  ذا خاصة فى المملك ل وه روك اإلب ذا ، يبركون ب من العجائب والغرائب ألن وه

رون أهل هو السعوديين والحجازين  م ي بعران كما يقولون فى بعض اللهجات وه

ه ، فالبعي ى ركبتي رك عل رك ، يب ف يب بب ر كي يالبس ذه التعل ل ه ة مث ت البايخ

ا فى  ه فكم ا فعل ره الصحيح ، أم  مستدرك الحاكمأعرضوا عن فعله الصحيح وأم

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّه(أن النبى فى صحيحه  البخارىوعلقه 
كان إذا سجد وضع يديه قبل   عَلَ

يْهِ وَسـَـلَّم صَلَّى اللَّه كان رسول هللا وقال :ن عمر ابمواله عن  نافعوروى ذلك  ركبتيه )
  عَلَ

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهیفعل ذلك .هذا فعله ، ثم جاء قوله 
( إذا سجد أحدكم مؤیــدا لفعلــه   عَلَ

ه ) ل ركبتي ه قب ر وليضع يدي رك البعي ا يب رك كم ــه اهللا فجــاء ابــن القــیم ،  ال يب رمح

ن ذلــك ابتعلیالت لــو قالهــا غیــره لكــنحو صفحتین فى هذا البحث بالعجب العجاب 

ه ف( مقلوب ، قال أراد الراوى أن یقولأنه أدعى أن هذا الحدیث كثیرا  ليضع ركبتي

العجــب العجــاب أنــه ومن هذه دعوة ،  ليضع يديه قبل ركبتيه )ف(فقال   قبل يديه)

عبــد  وهى من طریقیعنى فى المصنف ،  إلبن أبى شیبةأید دعواه بروایة نسبها 



ذب ، عــارض فــى هــذه كــمــتهم بالو هــذا متــروك ،   المنخــورى هللا بــن ابــى ســعید

ل كفوليضع (وغیره فى السند القوى فى اللفظ األول  أبى داودالروایة روایة  ه قب ي

وضــع الیــدین قبــل الــركبتین ى لــإثم أدعى ابــن القــیم بــأن الــذین یــذهبون  ركبتيه )

هذا ال أصل لــه فــى اللغــة وهــذا أیضــا و ال قزعموا بأن ركبتى البعیر فى مقدمتیه ، 

من العجائب ، فإن كتب اللغــة كلهــا متفقــة علــى مــا جــاء فــى القــاموس وغیــره أن 

صــحیح ركبتــى البعیــر فــى مقدمتیــه ، قــال وكــذلك كــل ذوات األربــع ، ثــم جــاء فــى 

ــهللنبــى  ســراقة بــن مالــكحقــة فــى قصــة مال البخــارى ــلَّى اللَّ ــلَّم صَ ــهِ وَسَ يْ
رج حینمــا خــ  عَلَ

هللا وأبــى بكــر  مهاجرا من مكــة إلــى المدینــة علــى فرســه ، فلمــا إقتــرب مــن رســول

هـــذا فـــى صـــحیح البخـــارى یؤكـــد المعنـــى غاصــت مقـــدمتما الفـــرس إلـــى ركبتـــاه ، 

( ، فــإذن یســتقیم الحــدیث مــع اللغــة   االلغوى ان ركبتى ذوات األربع فى مقــدمتیه

ر وليضع يد رك البعي ه )إذا سجد أحدكم ال يبرك كما يب ل ركبتي ه قب ، ألن البعیــر  ي

هما ركبتاه ، ولذلك نحــن نشــاهد هــذا بــأم  بدنهحینما یبرك فأول شىء یضعه من 

، ألن المســاجد هنــاك أرضــها تكــون بــاردة، خاصــة فــى بالدنــا الشــامیة ، أعیننــا 

ألن البعیــر ، فالحدیث یتفق مــع اللغــة تمامــا ثــم مــع الواقــع  فیفرشونها بالخشب ،

نحــن و ، -خاصة إن كــان محمــال بأثقــال  -ا یكون باألرض رجة حینما یهوى بارك



محملــة  -كمــا تحــدثنا فــى مناســبة ســبقت  -فى الشام تأتینا الجمال مــن الغوطــة 

قــریبین مــن  ننكــون نحــرك َبــالجــوز والمشــمش ونحــو ذلــك، فحینمــا یُ بالخشــب 

 دفوفتحتنا ، لما كانت المساجد مفروشة بال نشعر بأن األرض قد إرتجتالبروك 

أمــا هنــا تســمع صــوتا ، والخشب تسمع للمصلین رجة ، وهم یبركون على الركــب 

بخالف الذین یطبقون الســنة القولیــة والفعلیــة ویتلقــون ، لكن لیس له تلك الرجة 

ا یلیــق بالصــالة التــى قامــت ممــوهــذا ، األرض بــأكفهم ال تســمع لهــم ركــزا إطالقــا 

ــكمــا قــال ، وعلــى الهــدوء والســكون  علــى الخشــوع فــى صــحیح مســلم  ه الســالمعلي

ل ُشمس أسكنوا فى الصالة (مالى أراكم رافعى أيديكم اب خي  .........) كأنها أذن

ثــم أنــا أالحــظ شــیئا  علــى كفیــه ،مــن یســجد فشتان بین من یســجد علــى ركبتیــه و 

ــت ــدونى أو تصــوبونىأهــل لغــة  موان ــأرجو أن تؤی ــذكرون ، ، ف الحظــت أنهــم لمــا ی

م هـــوى ســـاجدا ، فكلمـــة الهـــوى هـــذه الیمكـــن صـــالة النبـــى وســـجوده یقولـــون ثـــ

ــاه شــىء كمــ ــنجم ا تطبیقهــا علــى طریقــة الركــوع الركــب ألن الهــوى معن یهــوى ال

، السابق بسرعة وبقوة ، فلو نظــرت إلــى إنســان یســجد علــى ركبتیــه تجــده متأنیــا 

أما الذى یســجد علــى كفیــه فعــال یهــوى هویــا ، وشــىء اخــر وأخیــر أن فــى بعــض 

يْــهِ وَسـَـلَّم صـَـلَّى اللَّــهوغیــره أن النبــى  أبــى داودن ســناألحادیث كمــا فــى 
كــان إذا هــوى   عَلَ



ولــیس مــن ســاجدا جــانح ، والمجانحــة هــذه مــن طبیعــة هــذا الهــوى علــى الكفــین 

، عضــده إلــى إبطیــه ضــاما ألن الذى یسجد تجده  طبیعة السجود على الركبتین ،

التــى ُذكــرت ه المناسبة فهذا ما عندى بهذیفعل هكذا  على الكفین أما الذى یسجد

  أنفا . تفضل األن ماذا عندك ؟ 

  

يْــهِ وَسَــلَّم صَــلَّى اللَّــهأن النبــى هل ثبــت األول :  ، ینعندى سؤالسائل : 
أنــه كــان یقــرأ  عَلَ

  ؟ لكرسى وآیة االمعوذات ة  كصالكل دبر اإلخالص 

  الشیخ : ال 

  صالة المغرب بعد صالة الفجر وبعد لم یثبت ، السائل : 

  الشیخ : أى صالة ، لم تثبت 

  ؟ح والمساء ثبتت االسائل : لكن بالصب

مساء ثبــت قــل یــا أیهــا الكــافرون ، ر ستحضأما صباح ال أ، مساء ثبت الشیخ : 

  ، أما صباحا لست أستحضر األن واإلخالص والمعوذتین 



علــى  هــابناء......لكن دبر الصــالة ، صباحا یقرأ اإلخالص والمعوذتین سائل : ال

لمــا تكلــم عــن بعــض  .........قــال فــى بعــضاألذكــار فــى قــول النــووى رحمــه هللا 

  ال دلیل علیهوقال كالم  مسندهثم تعقبها الحافظ فى ، .....

  ؟بدون قید ذكرنا وین الوارد بالنسبة للصباح مطلقا  طیب ، الشیخ :

يْــهِ وَسـَـلَّم صَــلَّى اللَّــهالنبــى عــن  -ظنــه أبــو أمامــة نا نسیت أأشیخ  -حدیث السائل : 
 عَلَ

قــل فلــم : قــال ، فلم أقــل شــیئا  : قلقالفأتیته  جده نصالة الصبح فلم  یصلى بنال

حــین قل هــو هللا أحــد والمعــوذتین : قال  قال : ماذا اقول یارسول هللا ؟،اقل شیئا 

  فیك من كل شىء تكتصبح وحین تمسى 

  ؟وین هذا الحدیث الشیخ : 

  ..................السائل :

  ؟الشیخ : هو صحیح طبعا 

  أنت صححته .نعم ،السائل : 

  الشیخ : هذا الذى أرید أن اتذكر ، السؤال األخر ؟

والجمع بــین من نام عن وتره  فىمسـألة الوتر یا شیخ ، السؤال األخر السائل :  

ه  ( ةاألدلــة ، حــدیث عائشــ ه صلى حزب وم او كسل عن ن ن ة )م ى عشر ركع  أثن



ره أو نسيه ) ه ابن ماجة سنوالحدیث الذى ح ام عن وت أنــه وحــدیث عمــر ( من ن

هــل صــلى الــوتر وتــرا بالنهــار أم انــه صــلى شــفعا أریــد الجمــع یــا شــیخ یشــفعها ، 

  بالنهار ؟

هــذا ،  حكمه حكم الفریضــةلمن نسى أو نام عن الوتر الشیخ : الحدیث المصرح 

وتــذكرها فــى ، كمــن فاتتــه مــثال صــالة لیلیــة جــاء بالنســبة للفریضــة نفــس الحكــم 

إن تمامــا ، كــذلك الــوتر والعكــس بــالعكس ، بــل ویجهــر یصلیها بالنهار فالنهار ، 

  أو عن نوم فالحكم هو هو  عن نسیان كام 

  ؟ یصلیها ثالث ركعات السائل : 

أو إن كــان كعــادة متناوبــة تــارة  ، أوال كحســب عادتــه، یعنــى ثالثــة نعــم الشــیخ : 

أو اى ســبب ، عــدم نشــاط مــثال امــا إن كــان عــن شــغل او عــن  وتارة فكما یــرى ،

  .بالنهار أخر غیر سببى النوم والنسیان فیصلى اثنى عشر ركعة 

  السائل : هو یصلیها شفع ، حدیث عمر 

  حدیث عمر یقول ماذا ؟ أنا ال یحضرنى ، الشیخ : 

  لكن فلیشفعه بالنهار فظ نصه أنا ال أحالسائل : 

  هو األن غریب عنى تذكر مصدره األن ؟خ : الشی



  السبل ........لكن أذكر  السائل :

  ایش معنى حدیث عمر ؟  الشیخ :

فأصــلى وأنــا إنشــغلت عنــه ركعــات ســبع مــن اللیــل ى دور أنــا مــثال یعنــى الســائل : 

  ثمانیة 

  ؟، یحتاج إلى مراجعةأتصلى ثمانیةالشیخ : 

، مــالفرق  عنــه  أو أنشــغلعنه نام أو  یهاألن لم أفهم التفریق بین إذا نسأخر : 

  بین األمرین ؟ 

ه فليصله (فیه عندنا حــدیثین أحــدهما یقــول  الشیخ :  ام عن وتر أو ن من نسى ال

ا فليصلها حين (كما قال عن الفریضة  )حين يذكره ام عنه من نسى فريضة أو ن

ك ر ذل ارة غي ا كف يس له ذكرها ل الــوتر المنســى كالصــالة المنســیة فــى ن فــإذ ،) ي

  ما حكمها ؟ أن یصلیها حین یذكرها، فحكم الوتر حكم الفریضة ، الفریضة 

   ال یشفع یعنى السائل :

فى صحیح مســلم أن الرســول كــان هنا یأتى تمام الكالم هناك حدیث أخر الشیخ: 

یـــذكر هـــذا الحـــدیث ال إذا فاتـــه صـــالة الـــوتر صـــلى اثنـــى عشـــرة ركعـــة بالنهـــار ، 

كمــا الســببین المــذكورین فــى الحــدیث األول ، فــإذن نحــن نقــول نطبــق كــل حــدیث 



األيمن( فــى محلــه )ربِر كَ بِ كَ (قلنا فى الضحوة  ، كــذلك صــالة فــى محلــه  )األيمن ف

يْــهِ وَسَــلَّم صـَـلَّى اللَّــهكانت تفوت الرسول أثنى عشرة ركعة فى ها المناسبة التى 
صــالة  عَلَ

ــوتر ،  ــوترمتــى یصــلى نفــس ال ــرا  صــالة ال لــیس شــفعا ؟ إذا كــان لســبب مــن وت

  السببین 

 هــذالــو أن رجــال یــوتر بــثالث ركعــات متصــلة سؤال مرتبط بهــذه المســألة ، أخر : 

  فإذن نحن نقول یصلى اربع ركعات .وٕانشغل عنها ورده ، 

عمــر هــذا  حــدیثهــذا إال ، ألن ماقال الرســول یشــفع ، الشیخ : ال یصلى اتناشر 

، یصــلى رت قدیكون الجواب كما ف، درایة صح سة إذا صح روایة و یحتاج إلى درا

  عادة ثالثة إذن یشفع ویصلى أربعة 

لكــن مثنــى مثنــى إال الــثالث األخیــرة هــو یصــلى حداشــر ركعــة بقى نقطــة ، أخر : 

  ؟ام یصلى ركعتین ركعتین ویا بعض ؟ یصلیها أربعة 

إلــى إســتعادة الســؤال ،  ربما أنــا بحاجــة، وٕان كنت الشیخ : الأظن أن هناك فرق 

أثنــى إذا قــال الرســول بمثــل هــذه الحالــة یصــلى لكنــى أجیــب وبعــدین اســتعیده ، 

عشــر ركعــة حینئــذ اتناشــر ركعــة یــدخلنا فــى الحكــم المقــرر بالنســبة لمــن یریــد أن 

ام أم یصــبیها أربــع أربــع ؟ یصلى نفال فى النهار ، هل یصلیها ركعتین ركعتــین ، 



؟ الجــواب هــو نفــس الجــواب ألن الرســول لمــا قــال یســحبها ســحبا بتشــهد واحــد 

ما اعطانا تفصیل مســتثنى عــن القاعــدة العامــة ، فــإذن ، شر ركعة ى عیصلى اتن

 ألنــهوهــذا الــذى یتــرجح عنــدنا إن شاء ركعتــین ركعتــین ، شر ركعة ى عیصلى اتن

غیــر و هكــذا ، ، وٕان شــاء اربــع أربــع ، أى بتشــهدین أو بتشــهد واحــد ، أفضــل  

  هناك ما یحملنا على القول به .هذا لیس 

  أخر: بارك هللا فیك 

  الشیخ: وفیك بارك 

ه(  سائل : بالنسبة لحدیث عائشة ام عن حزب ه صلى أثنى  كان إذا ن او كسل عن

ة ) أبــن بــین حــدیث عائشــة وحــدیث أصــبح النــوم األن قاســم مشــترك ف عشر ركع

  ؟ فما رأیك . ماجة 

فســر نأن :األولــى ، بطــریقتین هذا الــنص هنا ممكن الجمع بعد التذكیر بالشیخ : 

  . نسى الذى یساوىلیس بمعنى نام بحیث ال یتعارض مع الحدیث األول ، م ان

  
: قلت لــه إذكــر حادثــة الجمــل الــى صــارت مــع الشــیخ فــى العمــرة ، وحادثــة  متكلم

  التانیة فى تركیا والسیارة المرة 



الحدیثیــة فــى الــى عملهــا حــول الحــدیث ، الدراســة األمر األول الدراســة  :  طالب 

  حدیث العرباض

  ؟الشیخ : كیف علمت 

  ......ارسل لى  طالب : 

  الشیخ : طیب 

  لم یتكرر .........واألمر الثانى ان :  طالب

  عندك الشیخ : 

قیل له أن یحرص علیهــا ا من األشیاء التى هذكان هو طبعا ، وال عندك :  طالب

  سمعت الى بدى أقرأه یعنى ما افاد منها شىء ، ، ما حرص ف

كثیــر مــن األخطــاء  تسمع شیئا جدیــدا ، أوال لــم یتعــرض لــذكرقد الاااا ، الشیخ : 

وتــذكر أنــت ، علیــه  ُســجلالتى بینت له ، وعلى العكس من ذلك غیــر شــىء ممــا 

 ،كــان منكــرا لهــا بالكلیــة "المثبت مقدم على النافى"عدة یالذات حین ناقشته فى قا

وقــال أنــا اجبــت الشــیخ بــأننى ال اقــول بهــذه القاعــدة علــى ، فهو طــور الموضــوع 

  .إطالقها 

  هذا فى الكتاب ؟ : محاور



ال أ، مالم یقلــه هنــاك أیضــا مطلقــا ، وزاد على ذلك وقال  الشیخ : هذا فى الكتاب

، الجلســة وهــذا كــذب وزور مــع األســف الشــدید  قال أن هو قــال هنــاك فــى: وهو 

فــإذا تعارضــتا ، أنه قال نحــن قبــل كــل شــىء نقابــل بــین الروایــات ونعمــل مراجحــة 

تســاویتا حینئــذ نطبــق القاعــدة وهــذا خــالف المنصــوص علیــه خدنا بالراجح ، وٕاذا 

فى المصطلح، فمع األسف مــا یشــجع علــى مالقــاة الرجــل باإلضــافة إلــى مــاذكرت 

  نه لم یحضر عندى وال حضر عندك .أنفا من أ

  طبع طبعة جدیدة بعد مالقاة الشیخ ؟ المحاور : 

  طبع ما الشیخ : البد 

مــا قلــت لــه : ،عنــدى  وأكلمــه بحســانیــأتى  یجیبه ، : نزار عرض علیه ان طالب

األن یظــن حســان ألن  قلــت لــه : ؟قــال : لــیش أظن فیه فائــدة مرجــوة مــن هــذا ، 

وكــم ، ن فــى الحقیقــة هــذا الظــن یــردى لیــة كبیــرة ، أل هــذه بقلــت ، و نفســه عالمــا 

قلــت لــه : هــذا لمســته منــه فــى قــال لــى: كیــف هــذا ؟  ،فبــدى أناقشــه  اردى ،

والجلســة الــى جلســنا فیهــا مــع الشــیخ ومــن الجلسة الى رحنا عنده علــى البیــت ، 

، دعبــولرضــوان أنا كنت مع بعض األخوان طلبوا منى أرافقهم عنــد كتابه أیضا ، 

أفتــرى  حســانهــذا الكتــاب ، وأن عن الكتاب هذا بالكالم  رضوان نىبدءدخلت لما 



فیه ، قلت له : أنا حكیت لحســان فــى مجلــس الشــیخ ، تــذكر شــیخنا شعیب على 

 ، أساء لنفسه بصنیعه فى هذا الكتــاب الشیخ شعیبو أانت :  لحسانلما قلت ؟ 

لــى هــو أن هــذا الكــالم وبعــدین ذكــر  شــعیبوهللا هذا الكــالم قلتــه انــا للشــیخ  :قال

هــذا مــین ؟ هــذا هــذا مــاهو صــایع ، شــعیب الــذى أثبتــه وٕان هــذا بمراجعــه الشــیخ 

  رضوان 

  الشیخ : دعبول

ــ:  طالــب ــى ورق ــه شــعیب عل ــل الكــف أو صــغیرة  اتوهــذا الكــالم كتب ــة مث ، الورق

  أصغر من الكف 

  الشیخ : قصاصة 

 حســان أن یبشــعحوالى أربع أو خمــس ورقــات وینكــر قصاصات ورق ، :  طالب

ث، ویقــول أنــه كــان یســأل ســؤال لیــه أو یصــحح أو یراجــع هــذه األحادیــكان یأتى إ

التــى صــححها ، ، ما كان یأتى بقصد أنه یأخذ منى تصحیح لهذه األحادیــث عابر

هــذا  حســانلكــن ، أو إقــرار منــى منــى بــأن هــذه األحادیــث صــحیحة ، أو إعتــراف 

ــد هــذ كاتــب رد حــوالى أربــع او خمــس صــفحات ــرد ومؤی علــى الــى كتبــه ، رد ا ال

     .بتواقیع من بعض الى كانوا یحضروا هذه المجالس  الشیخ شعیب



  ابو الحارث : منهم أبو طارق 

  منهم: نعم أبو طارق  طالب

أنــه نفــس ، ى ابــو طــارق فــى لقــائى معــاه لــعفــوا شــیخنا ، كــان ذكر  ابو الحارث :

ــ دعبــولرضــوان  الســوق ألن بینــزل اقــال لــه : أن هــذا ن ، لمــا شــاف الكتــاب ُج

ابــو  نقــاش عنیــف بــینفحصــل تبــع المكتــب ، هــو وهیتعطــل الكتــاب تبعنــا، الــى 

وأنقلــب كالمــه عــن شــعیب ، فمــن أجــل هــذا تراجــع  شــعیب األرنــؤوطوبــین  مــروان

  على الرجل .

  .ما یخالف كالمه لى  دعبول هالشیخ : لكن فیه شىء مما ذكر 

  : ایش هو ؟ طالب 

 ؟ شــو رایــك بالكتــاب: لن هو إتصل بى وقال لى ،  كناشر دعبول لذلك الشیخ : 

أنــه بیــذكر  لكنــه :لكــن قلــت لــه ، طبعــا أنــه ال یوثــق بــه و  -نســیت مــا أجبتــه  -

  .وافقه على كثیر من األحادیث  الشیخ شعیبو  ، إتصل بالشیخ شعیب

  وافقه على تسعین حدیثا المحاور : 

ألنــه معــه نــا ........تبــرأ ، لكــن أ الشــیخ شــعیببــأن  الــدعبولالشــیخ : فأجــاب 

 أ وهــذا مــا یصــیر خطــهــذا بینــت لــه فهذا الكــالم انــا یختفى به ، موظف عنده بدو 



أنــا أكتشــفت إن ، ه عنــ حســانضــعفها فیمــا ینقــل الــى م، وفــى بعــض األحادیــث 

 بــدعبول، وٕاذ ه عنــ حســانممــا شــككنى فــى نقــل ها فى كتب أخرى شعیب مصحح

مــا وبعــدین ، قضــیة وقعــت الیعنــى ؟ فشــو بــدى أســوى قال : بیعترف أنه تورط ، 

  ، وهللا المستعان الى ذكره أنفا هذا سیضر بكتابه الى كان حققه  هذكر 

  ، المهم أن الرجل فى كتابه ینبغى أن یذكر أمران اثنان 

فصــححه ، انــه تراجــع عــن تضــعیف الحــدیث بطریقــة دبلوماســیة تضــعیفا مطلقــا 

فــى الكتــاب  هــو مطبــوعذى ضــعیف الــشــواهد ، وهــذا علــى كــل حــال خــالف التبال

، لكنــه اســتثنى فقــرتین مــن الحــدیث وقــال : مــا وجــد وخــالف موقفــه فــى الجلســة 

اء الراشدين ) ، أحــدى الفقــرتین ا شــاهدامله يكم بسنتى وسنة الخلف ة والفقــر ،  ( عل

ؤمن األخــرى  اد ( الم د أنق ل األنف إذا قي شــاهدا أیضــا ، لهــذا  لــم یجــدقــال  )كالجم

السلســلة فــى  خــرجم، العربــاض و ضعفه وتعقبنى فیه حــدیث بینما الحدیث الى ه

ومــن ، الــذى نفــاه  شــاهدالمباشــرة موجــود  المجلــد الثــانى ، قبــل منــه الصــحیحة

أن الرجــل مخــه   -وأحالهمــا مــر -یــدل علــى ف، وهذا إن دل على شــىء طریقین 

  فاضى من علم الحدیث 

  نصحناه  وهللا:  طالب



     -وأحالهما مر -الشیخ : أو أنه عرف ذلك وتجاهله 

  ماصحت عنده الشواهدأو أن الشیخ :   طالب

وكونه ما وجد لها شاهد كان ، ، قضیة ما صحت شىء اسمح لى ال الشیخ : ال 

  وجدت له شاهدین وذكرهم األلبانى لكن فیه كذا وكذا یومئذ یقول 

كــر لــى أمــس األول ، شــاب ماشــاء هللا عنــه شــیخنا ، أخــر شــىء ذُ أبو الحــارث : 

صــاحب مــنهج شیخ طیب كان یشتغل عند الشیخ شعیب ، األحوال المادیة  سببب

لمــا رأهــم قلیلــى العلــم ماجســتیر حــدیث  لكــن وكان یدرس فى الجامعــة االردنیــة ، 

أهلــه یعنــى تعرفه شیخنا أسمه نبیل لكن صاحب مــنهج  الشاب ، قال البعد یعنى 

قــول لــه شــو األخبــار ، فحقیقة الرجل بیعنىالسعودیة وتربیة الریاض شغالین فى 

وهــو بیــتكلم ، االن مــا بیحكــى ، أول اربــع شــهور كــذا ؟ قــال الشــیخ یــأس منــى ،

فــأنفتح موضــوع  وبعدین یأس منــى ماعــاد بیــتكلم انــا فــى حــالى وهــو فــى حالــه ، 

انــى بــدى اعمــل وبــدى أبو مروان كان شادد كبیــر ریاض الصالحین وكذا ، قال : 

انــه تنكتــب مقدمــة للطبعــة و لى أنهم أتفقــوا یبدلكن اخیرا اسوى وما ادرى ایش ، 

  الجدیدة ترضى جمیع األطراف 

  هللا أكبرالشیخ : هللا أكبر 



  محاور : كل هذه الذنوب على القارىء ، هللا المستعان 

  كیف ذلك ؟الشیخ :

  المحاور : كل هذا الركام وكل هذا الزخم على القارىء المسكین  

  ال حول وال قوة اال باهلل ، هو كذلك ،الشیخ : أیوة ، یعنى على حسابه هو 

یعنى هو مش القارىء علــى إطالقــه ، یعنــى القــارىء طالــب العلــم ینجــو :  طالب 

  .ین وتسع اعشار الویل لهم علكن تسع وتس، من هذا 

  الشیخ : وین طالب العلم ؟

أخوانا الیوم الذین نظــن فــیهم كــل خیــر یســألنى ســؤال  أحد أبو الحارث : شیخنا ،

یســتقیم  هصــالحا أنــ -الى هو االخ حسان -: هل تنتظروا من الرجل عنى ییقول 

، ى وخبرتــى فــى الرجــل ســب رأیــفقلــت لــه وهللا ح، حاله أنه یعــود للــدرب انــه كــذا 

، ت هــذا اللقــاء بــوحســب النتــائج الــى اعق، وحســب اللقــاء الــى كــان مــع الشــیخ 

من حیــث الوقــائع التــى لكن كبیر ،باهلل مل طبعا من ناحیة اإلحتمال األیعنى بعید 

  ؟فما أدرى شو رأیكم أستاذى  بین أیدینا لیست كذلك .

 .أما الظواهر ال تبشر بخیر ، نسأل هللا له الهدایة الشیخ : وهللا أنا أقول 

  



  لتالىتتمة الكالم فى الشريط ا اخوة االيمان

  

أو لعلــه ، ســتعانة بالكفــار فــى رســالته إلقصة سرقة حدیث ا خبر هالشیخ : ماعند

  ما اطلع على نص الرسالة . 

  طالب : اى رسالة ؟

  ابو الحارث : .........

  ، لیس بالتفصیل والترتیب یعنى ما قراتها كلها یعنى طالب : 

  من أولها  القصةاسمع المهم الشیخ : 

والـــرد علـــى أدلـــة مجیـــزین اإلســـتعانة كتـــب فـــى مســـألة فكـــان ی ابـــو الحـــارث :

فـــى تجـــویز الشـــیخ ربیـــع  رســـالةحینـــذاك  المهـــم كـــان اســـتعار منـــى، اإلســـتعانة

ــة الــى ذاكرهــا اإلســتعانة  حــدیث فــى مشــكل األثــار للطحــاوى ، فمــن ضــمن االدل

اب ونحن هو حــدیث ، من حیث الرجال وكذاوظاهر إسناده الصحة  تم أهل كت ( ان

  أهل كتاب )

  

  

  تم الشريط بفضل هللا ومنه



  وله الحمد والشكر والفضل 

رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 

  الحساب 

  ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين 

   لشيخ رحمه واسعة واسكنه الفردوس رحم هللا ا

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  وال تنسونا من دعائكم 
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